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Den 8 april informerade vi om hur vi tänkte runt er vikarier efter påsklovet. Vi visste ju inte hur 

det skulle se ut med vår frånvaro, hur många som skulle vara fortsatt sjuka när man hade haft ett 

påsklov att vila upp sig på. Därför frågade vi om hur mycket du kunde jobba nu under vecka 17, 

men vi bokade bara vikarier (de som svarade att de kunde) för två dagar - tisdag 14/4 och onsdag 

15/4. 

Vi har den här veckan haft ett helt annat läge än före påsklovet. De sista dagarna hade vi 40 – 45 

sjuka på skolan, den här veckan har bara ca 15 stycken varit sjuka. Läget kan komma att ändras, 

att vi som före påsken, behöver så många vikarier att vi bokar upp alla vi kan få tag i – men så ser 

det inte ut idag. 

Vi återgår därför till våra ”ordinarie” rutiner, där vi kontaktar er vikarier när vi behöver er hjälp 

samma dag som vi får in sjukanmälningarna från vår personal. Vi hör alltså av oss till dig på mor-

gonen, mellan 7.00 – 7.45 när vi behöver din hjälp och du behöver alltså ha din telefon bredvid 

dig så du hör om vi ringer eller skickar ett SMS. 

Det betyder att vi inte idag har ett uppdrag till dig den här veckan, även du som anmält att du 

kunde jobba torsdag och fredag. 

Ny informationssida 

Vi har samlat all information (och kommer fylla på med mer) på sidan arstaskolan.org/vikarier 

(spara den länken i din telefon, platta eller dator). Vi skickar ett SMS när vi har något att berätta. 

Ditt foto 

Kan du skicka en bild (selfie?) på dig till mig, då skriver jag om dig i vårt veckobrev. Vi vill 

gärna att den ordinarie personalen på skolan ska veta vem du är.   

Frågor 

Om du har frågor eller funderingar runt allt detta får du gärna ringa mig.  

 

 

 

 

Per Hansson, Administrativ Chef Årstaskolan  

per.erik.hansson@edu.stockholm.se 
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